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Sammanfattning 
Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur svenska elitlöpares totaltider förhåller sig till de olika 

variablerna markkontakt, flygtid, hastighet, stegfrekvens och steglängd, med största fokus på 

hur markkontakterna påverkar hastigheten.  

 Studiens två frågeställningar var:  

 

(1) Hur ser sambandet ut mellan de fyra variablerna markkontakt, flygtid, steglängd samt 

stegfrekvens vid den maximala hastigheten vid upprätt löpning hos elitlöpare verksamma 

inom sprintdistansen 100 meter? 

 

(2) Hur korrelerar markkontakt och hastighet hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 

100 meter? 

 

Metod  
En kvantitativ studie genomfördes där 33 manliga och 20 kvinnliga försökslopp på flygande 

30 kartlades med mätutrustningen Optojump. Dessa mätvärden analyserades i SPSS för att 

jämföra korrelation mellan varje mätvärde, ett sambandsdiagram mellan markkontakt och 

hastighet gjordes samt den översiktliga statistiken analyserades. 

 
Resultat  
Resultaten visar att kortare markkontakter kan ge en högre hastighet, att flygtiden mellan män 

och kvinnor är lika, att genomsnittet av löparna i studien hade än lägre stegfrekvens och 

steglängd än litteraturen som presenteras i studien.  

 
Slutsatser  
Resultatet i studien visar att, i likhet med forskningsstudier, att en kortare markkontakt kan ge 

en höge horisontell löphastighet än en lång. Studien åskådliggör dock att betydligt fler 

variabler, än endast markkontakt, har stor inverkan på hastighet och totaltid. Jämfört visar 

detta att mer forskning inom området behövs för att kunna optimera träningsupplägg för 

löpare.  

 
Nyckelord: 
markkontakt, stegfrekvens, steglängd, Optojump, Flygande 30, sprintlöpning, 100 meter, 

friidrott 
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Abstract 
Purpose and question 
The purpose of the study is to show how Swedish elit runners total times relate to the different 

variables ground contact, flight time, speed, step rate and step length, with the main focus on 

how the ground contacts time affect speed.  

  

The study's two main questions were: 

 

(1) What is the relationship between the four variables: ground contact, flight time, step 

length and the velocity at the maximum speed at upright running  

 

(2) How do the variable ground contact and velocity correlate between elite runners 

competing within the track and field event 100 meters? 

 

Method 
A quantitative study was conducted in which 33 male and 20 female runs attempts were 

mapped with the measuring equipment Optojump. These measured values were analyzed in 

SPSS to compare correlation between each measurement value, a scatterplot between ground 

contact and speed, and the summary statistics were taken out. 

 
Results 
The results show that shorter ground contacts times can provide a faster running velocity, that 

the flight time between men and women is equal, the average of the runners in the study have 

lower step rate and step length then the literature presented in the study. 

 
Conclusions 
The result of the study shows that, like research studies, a shorter ground contact time can 

provide a higher horizontal running speed than a longer ground contact.  

However, the study illustrates that significantly more variables, than only ground contact, 

have a major impact on velocity and total time. In comparison, this shows that more research 

in the field is needed to optimize training for runners. 

 
Key words: 
ground contact time, step rate, step length, Optojump sprint running, 100-meter dash, track 

and field.  
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1 Introduktion  
Friidrottsgrenen 100 meter brukar vara kärnan i varje friidrottstävling eller -gala, där endast 

de snabbaste männen eller kvinnorna får sträcka upp armen och se sig som segrare. Det är en 

modern gladiatorkamp där endast den snabbaste går hem med äran. Denna kamp går att 

översätta till den maximala prestation och hastighet en mänsklig kropp kan klara av vilket gör 

100 meter till den högt uppsatta gren som den är 

Enligt Jean Slawinski et al. (2015, s. 1) är detta en uppvisning av människokroppens förmåga 

att prestera på dess absolut högsta nivå, eftersom den psykologiska, neurala och biomekaniska 

förmågan som dessa löpare besitter är precis på bristningsgränsen innan kroppen börjar gå 

sönder. 

      Forskarna Hunter, Marshall & McNair (2004, s .3) menar att om kroppen ska klara av att 

prestera på toppen av sin förmåga krävs det flertalet olika faktorer som alla ska samarbeta i 

symmetri, för att skapa ett så effektivt och ekonomiskt rörelsemönster under maximal 

effektutveckling som möjligt. Denna symmetri kan läggas under samlingsnamnet löpekonomi. 

Löpekonomi kan brytas ned i flera olika delar där steglängd, stegfrekvens, flygtid och 

markkontakten i tid är de viktigaste faktorerna för en 100-meterlöpares sluttid.  

 

Hur presterar de svenska elitsprintrarna emot resten av den internationella forskningen som är 

gjort på internationella sprinters? Vilka skillnader är det mellan deras resultat och de 

elitsprinters som tävlar på internationell nivå, det är av således största intresse att studera hur 

svenska elitlöpares totaltider förhåller sig till de olika värden inom de fem ovanstående 

faktorerna som går att kartlägga. För att kunna förbättra den svenska sprinteliten behövs det 

en större mängd insamlad data kring nuläget samt vad som kan förbättras för att ta nästa steg 

ner mot snabbare totaltider 
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2 Syfte  
Syftet är att studera hur svenska elitlöpares totaltider förhåller sig till de olika mätvärden som 

kartläggs, med hjälp av testet flygande 30 - inom de fem ovanstående variablerna 

markkontakt, flygtid, hastighet, stegfrekvens och steglängd, med största fokus på hur 

markkontakterna påverkar hastigheten. 

 

3 Frågeställning  
(1) Hur ser sambandet ut mellan de fyra variablerna markkontakt, flygtid, steglängd samt 

stegfrekvens vid den maximala hastigheten vid upprätt löpning hos elitlöpare verksamma 

inom sprintdistansen 100 meter? 

 

(2) Hur korrelerar markkontakt och hastighet hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 

100 meter? 

 

4 Metod 
Metoden som har använts är av kvantitativ ansats för att studera resultatet, för att registrera 

mätvärden för de fem variablerna kommer en validerad mätutrustning (Glatthorn et al 2011) 

vid namn Optojump (Microgate, Bolzano, Italien) att användas. Optojump består av en 

sändare och en mottagare placerad på en ribba med måtten 100 x 4 x 3 cm - som läggs på 

varsin sida om löparbanan. När en löpare passerar dessa ribbor bryts kommunikationen 

mellan ribborna och systemet beräknar avbrottet från varje enskild stegisättning. Detta system 

har en beräknad noggrannhet på 1/1000 dels sekund (1 kHz) (Glatthorn et al, 2011, s.558) 

vilket gör att varje mätresultat blir tillförlitligt. Sändarna kopplas till en dator för att kunna 

utläsa resultatet från mätutrustningen i datorprogrammet Optojump Next 2.0, v 1.12.1.0 Varje 

enskild sändare är en meter och vid testtillfällen kommer tio stycken av vardera att användas. 

      Några deltagare i studien kan ha fått flera loggade resultat presenterade medan andra bara 

har fått ett av sina testlopp inlagda – detta eftersom det är loppens värden som studeras och 

inte den individuella löparen. 
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Testupplägget som har genomförts är ett så kallat flygande 30 med Optojump sensorer mellan 

30 och 40 meter. Flygande 30 är inom elitlöpning en vanlig metod där målet med testet är att 

nå maximal hastighet. Varje löpare startar med 30 meter acceleration från stillastående för att 

nå sin maximala löphastighet efter dessa 30 meter. Löparna kommer sedan att försöka 

bibehålla den hastigheten i ytterligare 30 meter. Detta genererar en total löpdistans på 60 

meter, varav de sista 30 meterna är de som används för mätning. Detta upplägg är ett effektivt 

sätt för att uppskatta hur en löpare kan prestera på tävlingssträckor så som 100 meter (Svenska 

friidrottsförbundet, 2009). 

 

 Accelerationsfas av hastighet Bibehållandefas av hastigheten  

                          
0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 

                          

               

              

       Mätfas med 

Optojump 
     

            
Figur 1. Förklarande bild på upplägget av flygande 30 och position av Optojumpsensorer.  

 

Denna studie är gjord i samarbete med Svenska Friidrottsförbundets Prestationscentrum i 

Falun, detta projekt avser att skapa en biomekanisk profilering av svenska elitsprintlöpare 

med målet att utveckla fler senioraktiva på världsnivå. Detta igenom att utöka kunskapen 

inom test och träning för sprintlöpning, fastställa en specifik testbank för att standardisera 

tester för sprintlöpare samt sprida kunskap och erfarenhet om biomekanisk profilering av 

svenska elitsprintlöpare till föreningar och andra aktiva (se bilaga 1). 

 

4.1 Urval 
Urvalet av testdeltagare var en blandning från svenska sprinteliten som är deltagare i Svensk 

Friidrotts biomekanikprofilering i Falun (se bilaga 2) samt även elitaktiva utanför detta 

projekt. Det är både kvinnor och män som är deltagare i denna studie. Alla löpare är över 17 

år och kommer från olika delar av Sverige samt tävlar i olika åldersgrupper på både nationell 

och internationell nivå.  

     Antalet testlopp blev 33 stycken för männen samt 20 stycken lopp för kvinnorna.  

 

Deltagarna i studien har valts ut inom ett spann med ett personligt rekord i grenen 100 meter i 

genomsnitt på 10,55 s (IAAF) med en variationsbredd på ±0,63 s för män och 11,75 s med en 

variationsbredd på ±1,00 s för kvinnor.  
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4.2 Datainsamling/Genomförande  
En del av den data som studerades fanns redan insamlad innan studien påbörjades. Denna data 

har samlats in med hjälp av Svenska Friidrottsförbundets Prestationscentrum i Falun vid 

exempelvis diverse träningstillfällen, elitläger och så vidare. Flera mätningar med syfte att 

samla in data skedde efter att studien hade påbörjats. 

     Testet påbörjades genom att testledaren lägger ut tio stycken a´ en meter Optojump-ribbor 

enligt rekommendationer och standardinställning från Optojump på varsin sida längs 

banbrytande vita linje emot nästliggande löparbana. Varje ribba kopplades sedan ihop för att 

anslutas till en dator samt strömtillförsel. Ribborna läggs ut på en sträcka mellan 30 och 40 

meter på löparbanan. Testledaren informerar deltagaren om att testet som kommer att 

genomföras är ett så kallat flygande 30 och att testpersonerna skulle göra minst ett testlopp. 

Deltagarna blev uppmanade av testledaren att prestera absolut max för att försöka ligga så 

nära deras egna högstanivå som möjligt.  

Efter informationen värmde löparna upp enligt eget uppvärmningsprogram för att optimera 

prestationen vid varje testtillfälle, eftersom höga resultat ligger i den elittävlande löparens 

egenintresse. Uppvärmning inom elitlöpning är oerhört individuell och har en direkt inverkan 

på löparens fysiologiska prestation, vilket också behöver tas i beaktning. 

      Vissa av testerna är genomförda under så kallade sprinterträffar där sprintereliten är 

inbjudna till ett gemensamt träningstillfälle. Dessa tester kan ge ett bättre resultat då 

testloppen blir lite mer av en tävling då flertalet av de aktivas konkurrenter gör testet 

samtidigt. Resterande tester utfördes under vanliga träningstillfällen som ett komplement till 

den aktives träningsprogram. 

     De löpare som gjorde mer än ett testlopp fick vila mellan tre till fem minuter för att hinna 

återhämta ATP/Pcr systemet samt sänka sina laktatvärden så att kvalitén för att kunna prestera 

på sitt absoluta max även i nästkommande lopp (Fletcher & MacIntosch 2017, s. 3). 
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Testerna har utförts på löparbanor inomhus för att utesluta väder och vind som en påverkande 

faktor på resultatet. De flesta testerna är gjorda i friidrottshallen i Falun, enstaka tester är 

gjorda på annan arena. Löparbanorna i Falun som testerna är gjorda på är så kallade 

allvädersbanor av Rekortan M, vilket är en gummibaserad beläggning som kan ge en 

energiökande stegelasticitet. Varje löpare gjorde testloppen i egna spikskor med en spiklängd 

mellan sex till nio millimeter. Deltagarna bar egna kläder; största delen av deltagarna sprang i 

korta tights samt linne för att minimera vindmotståndet. Kost, koffeinintag, tid på dygnet samt 

anatomiska förutsättningar har inte loggats i denna studie för att istället endast fokusera på 

löpresultatet. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Flygande 30 är enkelt test att upprepa då det endast behöver en bana om minst 60 meter samt 

en metod för tidtagning mellan 30 och 60 meter vilket ger testet en hög reliabilitet. Det i 

kombination med Optojumpsystemet som får fram exakta data från varje testlopp ökar 

validiteten på själva testresultaten. Denna enkelhet gör testet erkänt inom friidrotten där de 

flesta aktiva på alla olika nivåer någon gång har gjort detta test. Förutsättningarna kan vara 

olika vid varje testtillfälle men själva testet är alltid likadant: accelerera från stillastående 30 

meter och försöka ha sin maximala horisontella hastighet vid 30 meterstrecket, för att sedan 

försöka bibehålla denna maximala hastighet 30 meter till. 

Dock har resultatet en lägre validitet då deltagarna kan ha haft olika förutsättningar vid varje 

testtillfälle så som att de gjort testen ensamma eller i grupp, på träning eller tävlingssäsong.  

Optojumpsystemet mätnoggrannhet är validerat, trots detta kan även detta systemet visa fel. 

Varje ribba ligger några millimeter ovanför testbanan, olika höjder kan ge olika resultat då en 

annan höjd på ribban kan ge ett annat mätresultat. I denna studie är ribborna i rekommenderad 

standardhöjd som är kalibrerat från tillverkaren Optojump vilket ökar reliabiliteten.  

Trots att yttre faktorer kan påverka validiteten på löparnas resultat, detta kan vägas upp när 

resultateten som mätutrustningen ger har en hög validitet och reliabilitet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 122). 
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4.4 Analys av data  
Testresultaten har loggats i datorprogrammet Optojump Next 2.0, (version 1.12.1.0), Resultat 

som utlästes från dessa test var flygtid, markkontakt, hastighet, steglängd, frekvens i ett 

genomsnitt på varje lopp. Genomsnittet räknas ut automatiskt i Optojump Next för att tas ut 

och sammanställas i Microsoft Excel 365. Därefter analyserades och jämfördes resultaten i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics Data Editor (version 24) för att hitta rätt variabel 

som kan besvara de två frågeställningarna. SPSS användandes för att få fram och jämföra 

förklarande statistik som medelvärde, variationsbredd etc. (se Tabell 1).  

Variationsbredd är ett sätt att få en snabb uppfattning om spridningen i materialet, måttet tar 

det minsta variabelvärdet och jämför det med det största i materialet och jämför dessa. Det är 

en enkel och snabb beräkningsmetod som dock har flera nackdelar, t ex att det inte visar alla 

värden utan bara skillnaden mellan det största och minsta. Minimum är det minsta uppmätta 

värdet, Maximum är det högsta uppmätta värdet. Medelvärdet är när samtliga värden adderas 

ihop för att sedan divideras med antalet värden som har adderats. Standardfel är måttet för 

osäkerheten i punktskattningen, det är spridningsmåttet på hur medelvärdet avviker från 

väntevärdet. Standardavvikelse är spridningsmåttet på hur data fördelar sig kring 

mittenvärdet, detta för att se hur insamlade data ser ut utanför mitten, vilket kan visa hur stora 

avvikelserna är i genomsnitt, detta beräknas genom att se skillnaderna mellan medelvärdet 

och variabelvärdet (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 306–309). 

 

Korrelationen mellan alla variabler så som totaltid, hastighet, markkontakt, flygtid, steglängd 

samt stegfrekvens jämfördes med ett Pearson produktmomentkorrelationstest. Det är ett 

korrelationstest som ställer alla variabler emot varandra och kollar signifikansen mellan varje 

variabel (se fig. 9 och 10). För att ett värde ska vara signifikant så ska jämförelsevärdet vara 

så pass högt att felet inte beror på den statistiska osäkerheten.  
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Korrelationskoefficienten (r) anges för att se vilka värden som är signifikanta, den kan anta ett 

värde mellan -1 och +1, desto närmare ettorna ju högre korrelation, desto närmare noll desto 

lägre korrelation. För att p-värdet ska vara signifikant måste värdet vara mindre än 0,05. 

Signifikantnivå beskriver hur stor sannolikheten är på ett värde att den som undersöker ett 

syfte har gjort fel. Vid en signifikantnivå på 0,05 är det 95% sannolikhet att det som har 

påvisats stämmer och det finns en risk på 5% att det som påvisats i studien inte stämmer på en 

större försöksgrupp med liknande testpersoner. Detta har påvisats i fig. 9 och 10. 

Slutligen gjordes även ett sambandsdiagram som jämförde markkontakten och hastigheten för 

att se spridningsmåttet och hur dessa två viktiga variabler korrelerade med varandra (se fig. 7 

och 8).  

 

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) menar att den som utför studien ska ta hänsyn till fyra olika krav, 

vilket är följande:   

 

• Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

 

• Samtyckeskravet: Deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma om denne vill medverka 

eller ej.  

 

• Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Vidare skall personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem.  

 

• Nyttjandekravet: Uppgifter som samlats in från enskilda personer skall endast användas för 

forskningsändamål. 

 

 

 

Alla deltagare i studien har informerats om vetenskapsrådets (2011) fyra olika krav i ett 

informationsbrev via e-post (se bilaga 2) eller skriftligt på plats vid första testtillfälle. 

Deltagarna har informerats att ingen personlig data eller information kommer att lämnas 

ut och att de är helt anonyma genom hela studien, samt att de deltar på helt egen vilja och 

kan avbryta testerna när som helst utan att ifrågasättas.  

     Efter att noggrant ha gått igenom all information och data samt gjort Forskningsetiska 

nämndens (FEN) självgranskningsformulär bedömdes att ingen etisk ansökan behövdes 

skickas in till FEN. 
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5 Bakgrund 
 
5.1 Löpekonomi 
Löpekonomi är en komplex uppbyggnad av flera olika faktorer som integrerar med varandra. 

Från de fysiologiska faktorerna som maximalt syreupptag (VO2) till de biomekaniska som 

samarbetar i symmetri för att försöka skapa ett rörelsemönster som ska fungera så effektivt att 

kroppen kan förbruka minsta möjliga energi. Alla människor har ett unikt rörelsemönster som 

behöver analyseras individuellt för att möjliggöra en förbättring av löpekonomin. För att få 

förbättrad löpekonomi kan en eller fler faktorer i kroppen behöva modifieras. Dessa faktorer 

kan tränas upp på olika sätt, så som genom uthållighetsträning, högintensiv intervallträning, 

motståndsträning, stretching samt med hjälp av bättre och mer energirik mat (Barnes & 

Kilding 2015, s. 37). 

 

5.2 Skillnader inom löpekonomi 

Metoder för att mäta löpekonomi är otroligt många och vilken del i steget som ska förbättras 

likaså. Detta skapar en komplexitet i hur det går att mäta och förbättra enskilda delar som är 

viktiga för själva löpningen. För att problematisera detta svåranalyserade ämne som 

löpekonomin är behövs en inriktning mot vilken typ av löpning som ska analyseras. Trots att 

löpekonomi ser i stort sett lika ut, oavsett distans eller hastighet för löpningen, finns det flera 

olika faktorer som är avgörande. Den största skillnaden är vilket energisystem kroppen 

kommer att använda för att driva den stora skelettmuskulaturen. Kroppen skiljer på tillförsel 

av energi och syre genom att vid korta sprinter använda det anaeroba systemet, där 

adenosintrifosfat och kreatinfosfat förbrukas i musklerna - ATP/PCr-processen, och att vid 

längre distanser använda det aeroba oxidativa systemet - för att föra in så mycket syre till 

muskeln som möjligt och på så sätt bibehålla funktionell muskelfunktion (Fletcher & 

MacIntosch 2017, ss. 1–2).  

      Teknikmässigt är det andra funktioner som skiljer dessa distanser åt där markkontakt, 

flygtid och hastighet på varje steg avgör hur snabbt en löpare tar sig framåt. I sprintlöpning 

bör markkontakten vara tidsmässigt kort, steglängden lång och stegfrekvensen hög för att 

snabbt kunna generera så mycket energi på så kort tid som möjligt.  

I distanslöpning bör energi istället sparas. Markkontakten kan vara längre och flygtiden har 

inte lika stor avgörande faktor som sprintlöpningen för att generera kraft på kort tid. 

 (Michele & Merni 2014, s. 4). 
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5.3 Löpekonomi anatomiskt 
För att kunna skapa denna energi krävs att de kroppsdelar som genererar kraft rör sig i 

symmetri i en gemensam horisontell riktning. Dessa kinetiska faktorer kan delas upp i tre 

områden: Överkroppens kinetiska variabler (se fig. 2), övre benets kinetiska variabler (se fig. 

3) och nedre benets kinetiska variabler (se fig. 3) (Mann & Herman 1985, ss. 155–156). 

 

 

 

Figur 2. – Kinetiska variabler på överkroppen: (a) = minimal överarmsvinkel. (b) = maximal överarmsvinkel. (c) 

= minimal underarmvinkel. (d) = maximal underarmsvinkel. (Mann & Herman 1985, s. 155). 

 

Överkroppens kinetiska optimala vinklar går att utläsas i figur 2. Dessa vinklar kan ses som 

riktlinjer för hur armarnas pendelrörelse ska ske för att horisontell kraft inte ska gå förlorad i 

löpsteget. Då armrörelsen inte skapar någon kraft ned mot marken, och på så sätt inte för 

kroppen framåt, kan armarna agera armarna som balanserar emot krafterna höften och benen 

skapar. Detta med armarnas accelerationsmönster kan de bidra till kroppens vertikala 

acceleration. 
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Mann och Herman (1985, s. 153) presenterar i sin studie att löparen kan med hjälp av en 

kraftigare bakåtsving från armarna (a) kan gynna kroppens balans och på så sätt generera en 

ökad steglängd. Armarnas kraft bidrar också till att bibehålla benens frekvens när tröttheten 

kommer och mjölksyra i benmuskulaturen börjar utsöndras, detta gör att löparen kan bibehålla 

löpsteget trots att benmuskulaturens prestationsförmåga försämrats av trötthet. Detta gör det 

ännu viktigare för löparen att ha en symmetrisk muskulär kropp på både över- som 

underkropp för att kunna optimera hela löpsteget (Mann & Herman 1985, s. 159). 

Nedre kroppens kinetiska delar går att dela in i två delar, det övre och undre benet där 

höftleden ner genom lårbenet till knät kallas för det övre benet (se fig. 3). Från knät igenom 

vadbenet och ner till markkontakt räknas som undre benet (se fig. 4). 

 

 

 

Figur 3. – Kinetiska variabler i övre benet: (a) = övre benvinkel vid fotfrånskjut. (b) = övre benvinkel vid full 

extension. (c) = övre benvinkel vid full flexsion. (d) = genomsnittlig kraftriktning under pendelfasen. (e) = 

kraftens riktning vid fotisättning. (f) = kraftens riktning vid markkontakt. (Mann & Herman 1985, s. 156). 
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Den kraft som kan genereras i varje markkontakt skapas från vilken position och hastighet det 

övre benet kan generera - det horisontella avståndet från kroppens centrala tyngdpunkt till 

fotens centrala tyngdpunkt (a) förflyttar sig till position (b) med en rak utsträckt höft och ett 

motsatt knä där framsidan av låret med hjälp av de höftböjande musklerna drar upp benet i en 

attackerande horisontell vinkel. Det leder till att det övre benet i full extension kommer att 

vilja ta sig tillbaka mot kroppen och marken när baksidans muskler är fullt utsträckta.  

 

Kroppens muskler agerar på liknande sätt som ett utsträckt gummiband som vill dra sig 

tillbaka till en avslappnad position där det undre benet lägger sig i en position under kroppen 

så att foten nästan går emot rumpans muskulatur (d). Detta gör att benet med hjälp av 

muskelkraft, och gummibandseffekten, drar sig ner mot marken så att foten kan landa och dra 

kroppens centrala tyngdpunkt framåt (f).  Denna rörelse repeteras vid varje löpsteg och är det 

som för kroppen framåt (Mann & Herman 1985, s. 160). 

 

5.4 Löpekonomi och sprintlöpning 
Underbenets viktigaste positioner under sprintlöpningen är när kroppen skjuter ifrån marken 

(a), underbenet maximala flexionen vid frampendling (b) samt den vinkeln underbenet har när 

ankeln korsar det motsatta knät i återhämtande pendel (c).  

 

Figur 4. - Kinetiska variabler i underbenet: (a) = vinkelposition vid frånskjut. (b) = minsta vinkel vid 

benpendling. (c) = optimal vinkelposition vid benbyte. (d) = kraftriktning vid markkontakt. (e) = ankelns riktning 

(Mann 2015, s.s 144–146). 

 

Flertalet sprinterlöpare som tävlar på internationell nivå tenderar att minimera underbenets 

extension vid frånskjutet för att minska extensionen i knät; till ett helt utsträckt läge – detta 

för att aktivt förkorta markkontakten då foten tenderar att vara kortare i marken men samma 

kraft redan har generats, vilket i sin tur kan leda till en högre stegfrekvens. Att kontrollera 

underbenet i återhämtningsfasen kan vara en av de svårare delarna inom sprintlöpningen. 
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Således för att underbenet helt är styrt av hur resten av kroppens andra mekaniska funktioner 

som ska användas på precis rätt sätt och tidpunkt. Denna funktion är viktig för att skapa en 

förspänning i vadmuskulaturen och fotleden så att foten är flekterad innan den får kontakt 

med marken. När foten har passerat återhämtningsfasen och det ledande främre knät och 

baksidans lårmuskel vill dra sig tillbaka mot marken kommer foten att vara föraktiverad. 

Foten landar sedan på utsidan av fotsulan och rullar över tills hela framfoten har kontakt med 

marken och driver kroppens tyngdpunkt framåt (d) (Mann 2015, s.144–145) 

5.5 Löpsteget 
Ett löpsteg är faktorn när kroppens tre kinetiska variabler är sammankopplade i en enda 

gemensam rörelse (se fig. 4 a,b,c). Löpsteget börjar när första foten tar i marken genom 

benbytet tills den andra motsatta foten tar i marken. Inom ett löpsteg finns det flera olika 

variabler som avgör hur snabbt löparen tar sig framåt. (Cavanagh & Kram 1989, s. 468) Vid 

fördjupning inom sprintlöpning menar Mann (2015, s.123) att det finns fem stycken generella 

prestationsbeskrivningar som är avgörande för löpsteget ska ge maximala sprinthastigheten: 

1. Horisontal hastighet 

2. Stegfrekvens 

3. Steglängd 

4. Markkontakt i tid 

5. Flygtid 

5.6 Faktorer som påverkar löpsteget 
Horisontal hastighet mäts i den fart som löparen springer på banan där meter per sekund (m/s) 

vanligtvis är den enhet som används. Stegfrekvens är den omsättningshastighet som löparen 

håller (steg per sekund (Hz)), medan steglängden är distansen i meter mellan varje 

fotisättning. Markkontakten är tiden (sekunder) som löparen sätter foten i marken och 

flygtiden är den tid (sekunder) som löparen är helt i luften mellan markkontakterna och varje 

steg.  

      Manns forskning (2015) visar tydligt att dessa fem faktorer är avgörande för hur fort en 

löpare kan springa rent mekaniskt. Det finns ingen större mängd forskning inom detta område 

som är gjord inom den svenska sprinteliten. Det finns dock resultat och generella värden på 

löpare inom världseliten som t ex Mann tar upp i sin bok The Mechanics of Sprinting and 

Hurdling (2015). Dessa värden är uttagna på löpare som springer 100 meter på totaltider 

under tio sekunder för män och under elva sekunder för kvinnor. Historiskt sett har Sverige 

haft svårt att producera löpare som presterar på samma höga nivå 
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För att löpare ska kunna komma ner på lägre totaltider på sprintdistanserna menar Hunter, 

Marshall och McNair (2004, s. 262) dock att det är stegfrekvens (step rate) samt steglängd 

(step length) som är de faktorer som lägger grunden till själva löpsteget och vilken hastighet 

löparen kan leverera. Flygtiden har en avgörande roll i hur långt ett löpsteg blir och 

kombinationen av markkontakten och flygtiden dikterar vilken stegfrekvens löparen springer 

i. 

Fotens tid i marken och hur bra löparens fotisättning är på att minimera den bromsande 

markfriktionen kan vara väsentlig för hur snabbt en sprinter kan generera energi i marken, det 

som senare för kroppens massa framåt. Steglängd och stegfrekvens är två av de större faktorer 

som lägger den stora grunden i hur fort en löpare springer, således är det viktigt att veta att det 

är subgrupperna som jobbar i symmetri för att löpsteget ska bli så effektiv som möjligt (se fig. 

5 och 6). Fallerar samarbetet mellan dessa eller om en av faktorerna inte riktigt kan hålla 

samma höga nivå som de andra grupperna, kan detta skapa en obalans i löpsteget och då kan 

löparen inte generera lika hög hastighet i sprintlöpningen eller i värsta fall belastas med olika 

typer av skador. 
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Figur 5. Bestämmande avgörande faktorer som lägger grunden för stegfrekvensen (Hunter, Marshall och 

McNair 2004, s. 262) 

 

Figur 6. Bestämmande avgörande faktorer som lägger grunden för steglängden (Hunter, Marshall och McNair 

2004, s. 262) 

 

 

 

Det kan vara svårt att tydligt definiera begreppet sprintlöpare på elitnivå. Sides (2014, ss. 

8–10) förklarar att en elitsprinter är den idrottare som kan använda sin kropp och sina 

attribut på bästa sätt i ett 100 meters lopp så som psykologiska, morfologiska och 

anatomiska aspekter samtidigt som de använder löptekniken för att maximala den 

horisontella löphastigheten. En elitsprinter kombinerar dessa element för att prestera på 

toppen av sin förmåga. Forskningen visar även att termen ”elitidrottare” är svår att 

definiera då det är så många förmågor och aspekter som ska tas i beaktning. En definition 

av en elitutövare är "en person som för närvarande eller tidigare har tävlat via universitet 

(individ eller lag), på professionell eller en nationell eller internationell nivå” (Sides 214, 

s. 9). En del av forskningen försöker att definiera begreppet med hjälp av hastighet; 

Herman och Mann (1985) nämner att en manlig elitsprinterlöpare ska hålla en hastighet 

om minst 10,78 m/s på tävling för att bli kallad elitsprinter. Northrip. Logan, and 

McKinney (1974) menar att den maximala horisontella hastighet människans kropp 

kommer kunna prestera är ungefär en hastighet på 12,90 m/s för manliga sprinterlöpare. 

Det finns dock inte uppmätt att någon individ ska ha uppnått denna hastighet. Den 

jamaikanska löparen Usain Bolt har den högsta uppmätta maximala hastigheten på 100 
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meter uppmätt på tävling. Detta skedde på världsmästerskapen (VM) i friidrott 2009 

(German Athletics Federation, 2009) och uppmättes mellan 60 meter och 80 meter med en 

maximal genomsnittshastighet på 12,42 m/s.  

Genomsnittshastigheten på hela det finalfältet mätt mellan 60 meter och 80 meter var 

11,93 m/s, således betydligt snabbare än vad Herman & Manns (1985) studie menar. Det 

finns betydligt mindre forskning på vilka hastigheter en kvinnlig sprinterlöpare skulle 

kunna prestera i maximal upprätt löpning. Världsrekordet på 100 meter för kvinnor är i 

dagsläget 10,49 sekunder (International Association of Athletics Federations (IAAF)) - 

vilket ingen kvinna på senare tid har varit i närheten av. German Athletics Federation 

(2009) sammanställde även under friidrotts VM 2009 tiderna från kvinnornas final där 

vinnaren hade en sluttid på 10,75 s. Löparen hade en maximal hastighet mellan 60 meter 

och 80 meter på 10,58 m/s. Hela det finalfältet hade en medelhastighet på 10,40 m/s. Att 

avgränsa definitionen för begreppet elitidrottare utifrån en jämförelse med en vanlig 

idrottare kan vara svårt när det endast är löpresultat som tas i beaktning 
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6 Resultat 
 

Tabell 1 visar den översiktliga statistiska data för kvinnor och män där de 20 loppen från 

kvinnorna och de 33 loppen för männen har sammanställts. Varje variabel så som 

markkontakttid, flygtid, hastighet, steglängd och stegfrekvens har analyserats var för sig.       

• Markkontakterna för männen låg mellan 0,084 till 0,112 (±0,028) med ett medelvärde 

på 0,099 sekunder, kvinnorna hade liknande värden mellan 0,089 till 0,121 (±0,027) 

med ett medelvärde på 0,103 sekunder.  

• Flygtiderna på loppen hos männen låg mellan 0,105 och 0,131 sekunder (±0,026) med 

ett medelvärde på 0,120 sekunder. Kvinnorna hade tider mellan 0,113 och 0,132 

sekunder (±0,19) och ett medelvärde på 0,121 sekunder.  

• Hastigheten på männen låg mellan 9,52 till 11,10 m/s (±1,58) och ett medelvärde på 

10,35 m/s. Kvinnorna hade en hastighet mellan 8,66 m/s till 9,20 m/s (±1,2). Med en 

medelhastighet på 9,20 m/s 

• Steglängden för männen fick medelvärde på 2,25 meter och kortaste steget blev 2,07 

och det längsta 2,45 meter (±0,38). Kvinnorna hade en steglängd mellan 1,91 till 2,28 

(±0,37) och ett medelvärde på 2,05 meter. 

• Stegfrekvensen bland männen blev minsta värdet på 4,24 Hz till 4,93 Hz (±0,69) och 

ett medelvärde på 4,59. Kvinnorna hade en stegfrekvens mellan 4,07 Hz till 4.88 

(±0,81) och ett medelvärde på 4,50 Hz. 
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Tabell 1. Översiktlig deskriptiv data av kvinnor och män 

 

Män 

      

Antal lopp 

(N) 
Variationsbredd Minimum Maximum Medelvärde Std. Fel Standardavvikelse 

Markkontakt 

(s) 
33 0,028 0,084 0,112 0,099 0,001 0,007 

Flygtid (s) 33 0,026 0,105 0,131 0,120 0,001 0,006 

Hastighet 

(m/s) 
33 1,58 9,52 11,1 10,35 0,076 0,435 

Steglängd 

(m) 
33 0,38 2,07 2,45 2,25 0,012 0,068 

Stegfrekvens 

(Hz) 
33 0,69 4,24 4,93 4,59 0,033 0,192 

Kvinnor 

      

Antal lopp 

(N) 
Variationsbredd Minimum Maximum Medelvärde Std. Fel Standardavvikelse 

Markkontakt 

(s) 
20 0,032 0,089 0,121 0,103 0,002 0,01 

Flygtid (s) 20 0,019 0,113 0,132 0,121 0,001 0,005 

Hastighet 

(m/s) 
20 1,2 8,66 9,86 9,20 0,07 0,312 

Steglängd 

(m) 
20 0,37 1,91 2,28 2,05 0,023 0,104 

Stegfrekvens 

(Hz) 
20 0,81 4,07 4,88 4,50 0,052 0,231 

 

 

 

Fig. 7 visar att det finns en signifikant korrelationskoefficient r=0,533 mellan hastighet och 

markkontakter för männen, att de snabbaste männen även har snabbaste markkontakterna 

under 0,100 s. Ett resultat som sticker ut är att den snabbaste uppmätta hastigheten även har 

en av de längre markkontakterna på 0,108 s. Dock visar spridningen generellt att 

markkontakterna följer med hastigheten, ju kortare kontakttider desto högre hastighet. 



 

21 
 

 

Figur 7. Sambandsdiagram på Korrelation mellan horisontell hastighet och markkontakt för män, R2=0,533 är 

uträknat med roten ur för att få fram rätta korrelationskoefficienten. 

 

Kvinnorna visar i fig. 8 en större spridning mellan markkontakter och hastighet, där var bara 

korrelationskoefficienten r=0,332 vilket inte är statistiskt signifikant. Kvinnorna har en större 

spridning på sina resultat än männen, men resultaten visar ändå på tendenser att snabbare 

markkontakter leder till snabbare hastigheter, då flera av de snabbaste markkontakterna även 

finns i de lopp som har gått fortast i hastighet. En större urvalsgrupp hade behövts för att 

verkligen se ett tydligare resultat för hur markkontakterna gör skillnad för kvinnor.  
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Figur 8. Sambandsdiagram på Korrelation mellan horisontell hastighet och markkontakt för kvinnor, R2=0,332 

är uträknat med roten ur för att få fram rätta korrelationskoefficienten. 

 

För att se hur de fem variablerna som markkontakt, flygtid, hastighet, steglängd och 

stegfrekvens korrelerar med varandra samt även emot totaltiden gjordes ett Pearson 

produktmomentkorrelationstest (se figur 9 och 10). Figurerna visar hur varje enskild variabel 

går ihop med den andra som den är kopplad ihop med.  

Ju högre värde närmare 1 och -1 desto mer korrelerar de två värdena som är ställda emot 

varandra. Det går tydligt att se att vissa värden är rätt lika mellan kvinnor och män medan 

andra värden skiljer sig totalt.  Att stegfrekvensen och flygtiden korrelerar går tydligt att se då 

dessa värden är höga för både kvinnor och män, även flygtiden och hastigheten får liknande 

resultat för bägge grupper. Även hastighet och totaltid går ihop lika, detta är mer logiskt då en 

högre hastighet ger en lägre totaltid på 100 meter. Att inte flera värden korrelerar bättre ihop 

med varandra mellan varje grupp kan ha olika förklararingar då alla testpersoner kan ha olika 

förutsättningar vid varje testtillfälle.  
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Figur 9. Pearson korrelation för mellan variabler för 33 manliga sprinters; *r <0,05. **r <0,01 (se sida 10) 

 

 

Figur 10. Pearson korrelation för mellan variabler för 20 kvinnliga sprinters; *r <0,05. **r <0,01 (se sida 10) 
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7 Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussion 
I denna studie har Optojump (Microgate, Bolzano, Italien) används för att få fram resultaten 

från löparna, fördelen med detta system är att resultatet får en hög validitet. Markkontakterna 

och uträckningen på varje mätning blir väldigt exakt, denna utrustning läggs på sidan om 

friidrottsbanan så löparna kommer ej märka någon skillnad i deras egen löpning då 

mätsystemet inte påverkar deras egen prestation. Nackdelen är att i denna studie har endast tio 

meter mätutrustning används för att mäta varje lopp. Detta ger ett resultat som ett genomsnitt 

på just dessa tio meter. För att öka testets validitet ännu högre är att ha 30 meter av Optojump 

för att få in fler steg som löparen får till. Det skulle ge ett noggrannare mätresultat och en 

högre reliabilitet vid varje testtillfälle. I studien Interaction of Step Length and Step Rate 

during Sprint Running av Hunter, Marshall & McNair (2004) används istället 

höghastighetskameror samt kraftplattor för att få fram mätresultat på löpanalyserna - många 

liknande studier använder samma system för att mäta löparens värden – vilket skulle kunna 

leda till mindre säkra resultat än vid användande av Optojump, eftersom det mätsystemet har 

betydligt högre noggrannhet i mätningen.  

 

Testerna i denna studie är gjorda på olika testtillfällen på diverse sprintträffar, vanliga 

träningstillfällen samt enskilda tester. Då testerna är gjorda vid olika tillfällen under året sänks 

reliabiliteten då alla löpare har olika förutsättningar vid varje tillfälle - dessa förutsättningar 

kan göra stora skillnader i mätresultatet. Vissa tester är gjorda under uppbyggnadssäsong och 

andra närmare tävlingssäsong. Även variabler som om testpersonen är ensam och gör testet 

eller om det är flera konkurrenter som gör testerna samtidigt kan påverka det slutgiltiga 

resultatet.  

   Att jämföra alla resultat kan ibland vara missvisande, då testresultaten varierar från olika 

delar på säsongen. Vid vissa tillfällen under året kan löparens kropp ha varit utsatt för en stor 

träningsbelastning och testresultaten väldigt mycket sämre än om testerna skulle ha 

genomförts under andra delar av året när löparen är i toppform inför ett mästerskap.  

För att säkra validiteten i denna studie skulle testerna behövs göras vid samma tillfälle under 

året för att standardisera löparnas kroppsliga formläge. En annan parameter som kan bli 

missvisande är förhållandet till det personliga rekordet, då ett personligt rekord kan vara flera 

år gammalt och löparens form kanske inte alls är likvärdig. En fördel hade kunnat vara om 

sluttiden hade gått efter löparens årsbästa vilket blir mycket tydligare och är en mer säker 
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mätreferens mot de andra testvärdena. Det skulle även gå att exkludera löpare med personligt 

rekord äldre än ett år. Detta valdes dock bort på grund av det redan låga deltagarvärdet. 

 

Den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor kan göra en skillnad i det slutgiltiga 

resultatet. För att resultatet i studien skulle ha blivit mer tillförlitlig hade det varit en fördel 

med större urvalsgrupp och högre deltagarmängd för både kvinnor och män, samt att göra alla 

tester samtidigt så att alla deltagare i studien fick samma förutsättningar - till exempel att testa 

en större grupp sprinters precis innan ett mästerskap då större delen av dessa löpare har höjt 

sin egen kapacitet under denna period. Det skulle kunna ge andra resultat när löparna är i sin 

absoluta toppform. Att få in fler löpare som ligger på olika hastigheter skulle också kunna 

göra en större skillnad i studien för att verkligen se hur varje variabel står sig emot 

hastigheten och vad som skulle hända med hastigheten om en av variablerna förändrades. 

    Att armarnas anatomi och kinetiska moment kan göra skillnad för en löpare visar Mann och 

Herman (1985, s. 153). Detta har ej beaktats i denna studie då det ej har funnits möjlighet att 

studera detta. Vad armarnas volym samt kinetiska kraft gör för hastigheten samt balansen i 

kroppens rörelser mot olika hastigheter är ett ämne som skulle kunna vara intressant att 

studera närmare.  

     I motsats till Hunter, Marshall & McNair (2004) har benens anatomiska steglängd ej tagits 

i beaktning i denna studie. Det optimala även i denna studie skulle ha varit om tiden och 

resurserna fanns till att mäta varje deltagares kroppsmått, så som övre och undre benlängd, 

anatomisk steglängd samt kroppslängd. Detta skulle kunna göra studiens resultat mer säkert 

då anatomiska skillnader skulle kunna förklara om en löpare har ett längre steg med lägre 

stegfrekven, men fortfarande springer med en högre hastighet. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Vad skiljer då våra svenska sprintrar i dessa värden mot den absoluta världseliten? Vid en 

jämförelse med den analys som German Athletics Federation gjorde på Världsmästerskapen i 

friidrott 2009 (German Athletics Federation, 2009) i Berlin går det att se att världseliten har 

högre hastighet, givetvis, längre steglängd samt högre stegfrekvens. Det som skiljer sig i den 

studien är att världseliten för kvinnorna har en högre stegfrekvens än män. Detta är även 

något Mann (2015, s.122) stödjer i sin bok. Att kvinnor behöver en lite högre stegfrekvens för 

att kunna maximera och skapa den horisontella hastigheten. Detta är något som inte 

överensstämmer med denna studie, då resultatet visar att männen har en högre stegfrekvens.  
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Hunter, Marshall & McNair (2004, s.266) presenterar en studie med genomsnittslängd på 

sprinters på 1,77 cm. Vad som är en optimal löpfrekvens är svårt att säga då de anatomiska 

förutsättningarna alltid kommer att påverka resultatet. Världseliten visar att en högre 

stegfrekvens gynnar en högre horisontell hastighet. Det korrelerar även tydligt i fig. 9 att 

männen hade högre genomsnittlig frekvens och hastighet än kvinnorna som hade en lägre 

frekvens även fick en lägre hastighet. Detta skulle kunna vara en förklaring som en teori att en 

högre stegfrekvens kan ha betydelse för en högre hastighet.  

 

I studien går det att utläsa att kvinnorna har en lägre stegfrekvens, men risk finns att om 

stegfrekvensen skulle ökas skulle även steglängden minskas. Löpare under 

världsmästerskapen i Berlin (German Athletics Federation, 2009) hade en genomsnittlig 

steglängd på 2,23 meter. Detta visar att de värden som Mann (2015, s.123) presenterar i sin 

bok, där kvinnornas steglängd borde ligga på 2,25 meter, stämmer överens med verkliga 

resultat. Kvinnorna i denna studie ligger lite väl lågt med en genomsnittsteglängd på 2,05 

meter. Dock har kvinnorna i denna studie en väl anpassad steglängd ihop med tillsammans 

med stegfrekvens då dessa korrelerar väl. Däremot går det att se en större skillnad hos 

männen mellan steglängd och stegfrekvens. Genomsnittet i denna studie visar en stegfrekvens 

med möjlighet för förbättring. Genomsnittlig steglängd är dock lägre resultat på 2,25 cm 

jämfört med världselitens resultat på 2.47 meter. Den lite kortare steglängden kan ses som att 

männen i denna studie behöver förlänga sin steglängd, och ej frekvensen, för att på så sätt öka 

sin hastighet.   

 

En fråga är då om det enklast är att öka stegfrekvensen för att våra svenska löpare ska springa 

fortare? Detta är ett svårt övervägande, eftersom ökad stegfrekvens kan leda till att 

steglängden förkortas. Det är viktigt att en faktor inte blir bortprioriterad för att en annan 

tränas mycket hårdare. Både steglängd och stegfrekvens kan påverka varandra på ett negativt 

sätt om träning inte genomförs jämbördigt (Hunter, Marshall och McNair 2004, s. 268).  Då 

dessa parametrar går att justera genom att ändra en variabel till en annan, där stegfrekvensen 

kan ökas genom att minska tiden i luften, dock kan detta även förkorta steglängden. 

Steglängden kan också förlängas med en längre flygtid - vilket kan resultera i en lägre 

stegfrekvens. Dessa variabler behöver analyseras hos den enskilde sprinterlöparen för att se 

vilka variabler som kan påverka och optimera den totala horisontella hastigheten på bästa sätt. 
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Markkontakten, som är den variabel som påverkar både steglängd och stegfrekvens, skapar 

kraft och för löparen framåt till nästa flygtid. Hur löparens fot agerar vid markkontakt kan 

vara avgörande vilken horisontell kraft som skapas till nästliggande steg. En sprinterlöpare 

försöker minimera markkontakten i den grad att maximal kraft kan skapas på en väldigt kort 

tid. Dock får markkontakten inte heller vara för kort tid (under ca 0,080 s). En för kort tid i 

marken kan resultera i att kroppen ej hinner skapa tillräckligt med kraft. Då blir kraften till 

nästa steg för låg och den horisontella hastigheten löparen försöker producera sjunker istället 

för att bibehålla eller öka. Likaså gäller om markkontakten blir för lång - då hinner kraften 

avta och försvinna istället tillbaka i kroppen. Det gäller för löparen att optimera sina 

markkontakter för att den ska samspela med löparens egna anatomiska förutsättningar (Sides 

2014, ss.122–124) 

    Hur markkontakterna korrelerar med hastigheten i denna studie är varierande. På herrsidan 

går att se att markkontakterna har en betydande faktor på löparnas personliga rekord. Det 

visar även resultaten i fig. 6: att snabbare markkontakter kan betyda en högre hastighet. Dock 

var den snabbaste uppmätta hastigheten en fart med relativt lång markkontakt. Det resultatet 

sticker ut och generellt visar figuren att kortare markkontakter betyder en högre löphastighet.  

Kvinnornas resultat visar ingen korrelation mellan markkontakt och sluttid. Även i 

jämförelses mot hastighet hade kvinnorna en låg korrelation jämfört med herrarna. Denna 

korrelation trots att kvinnorna endast har ett lite högre medelvärde på 0,004 sekunder vid 

markkontakt. Hur kommer sig denna stora skillnad mellan män och kvinnor i denna studie? 

Svaret torde vara att det således är andra faktor som skiljer män och kvinnor åt än 

markkontakt.  

 

Flygtiden är lika lång för både kvinnor och män, den är även lika jämförd med världseliten. 

Det är inte stora skillnader från en ungdom till den absoluta världseliten. Den optimala 

flygtiden ligger mellan 0,120 till 0,125 sekunder (Mann 2015, s.125). Både kvinnor och män i 

denna studie hade ett medelsnittvärde på 0,120 till 0,121 s vilket stärker denna teori. Flygtiden 

är den enda variabel som skiljer minst mellan kvinnor och män samt löpare på olika nivåer. 

Detta även om stegfrekvens och steglängd kan variera. Dock kan det vara så att löpare på 

högre nivå kan förbereda kroppens rörelser på ett mer effektivt sätt och ha ett snabbare 

rörelsemönster vad det gäller armar och ben. Det bidrar till att löparen kan få en bättre 

markkontakt och fortsätta den maximala accelerationen till nästinkommande steg. 

 

 



 

28 
 

 

 

Jämförelsen med German Athletics Federations studie från friidrotts-VM i Berlin kan bli 

missvisande då dessa värden är uttagna på tävling och de värden som är analyserade i denna 

studie är framtagna vid träning. Flera faktorer som förbättrar ett resultat kan påverka tiderna 

och varje löpares resultat så som prestige, vind, publiktryck, kameror samt andra löpare som 

försöker springa så fort de kan och vinna guldet. 

    Alla variabler har en påverkan på den totala hastigheten - således har inte en av variablerna 

någon större inverkan än de andra. Enligt resultatet i studien förefaller det vara en fördel att ha 

kortare markkontakter istället för långa, då detta gäller för majoriteten av uppmätta lopp. 

Resultatet i den här studien visar dock samtidigt att en av de snabbast uppmätta hastigheterna 

presterades av en löpare med en av de längsta markkontakterna. En väldigt hastighetssnabb 

elitsprinter kan alltså ha lite längre markkontakter om denne kompenserar upp 

markkontaktens negativa påverkan på hastigheten med högre prestation inom någon annan 

variabel. Det kan exempelvis vara en högre stegfrekvens som gör att hastigheten ökar. Enligt 

Mann (2015, s.125) finns det riktvärden kring hur långa markkontakter en sprinterlöpare på 

elitnivå borde ha för att prestera inom världseliten. Dessa förutsätts dock av löparens 

anatomiska förutsättningar och människokroppens genetik har således en inverkan på 

markkontakternas längd oavsett hur mycket löpsteget tränas. Det är därför svårt att genomföra 

en oberoende studie som fokuserar på löpares markkontakter som förhåller sig till dessa 

värden. 

 

Intressant att studera i framtiden har varit att jämföra träningsresultat och tävlingsresultat. Det 

skulle även vara intressant att fördjupa forskning inom skillnader i de olika variablerna; tex att 

en grupp som är uppmätt anatomiskt lika och har en liknade sluttid på 100 meter får träna på 

tre olika sätt. En grupp tränar med mot steglängd, den andra mer frekvensträning och den 

tredje tränar med en bredare variation som både gynnar steglängd och stegfrekvens. På så sätt 

skulle det vara möjligt att studera hur dessa variabler påverkar varandra ännu tydligare och 

om markkontakt och flygtid får andra värden jämfört mellan dessa tre grupper.  
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8 Slutsats 
Resultatet i studien visar att, i likhet med forskningsstudier, att en kortare markkontakt kan ge 

en höge horisontell löphastighet än en lång. Studien åskådliggör dock att betydligt fler 

variabler, än endast markkontakt, har stor inverkan på hastighet och totaltid. Jämfört visar 

detta att mer forskning inom området behövs för att kunna optimera träningsupplägg för 

löpare.  
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga 1: Ansökan för biomekanikprofilering av svenska elitsprintlöpare till Svenska 

Friidrottsförbundet. 

 

Biomekaniskprofilering av svenska elitsprintlöpare 

 

SF:   Svenska Friidrottsförbundet 

Uppgiftslämnare:   

Status:   Ansöker om en fortsättning till Slutförs 2019 

Avser projekt:  Biomekaniskprofilering av svenska elitsprintlöpare 

Tidsperiod:   2018 och 2019 

Rubrik:  Prestationsanalys och tränarutveckling 

 

 

Effektmål för projektet: 

Slutmålet är att vi skall utveckla fler senioraktiva på världsnivå, då vi idag har många lovande 

juniorer som visat att de kan ta plats inom den internationella eliten. Projektet omfattas av 

följande delmål: 

) Utöka kunskapen inom test och träning för sprint 

) Fastställa ett specifikt testbatteri för sprintlöpare  

) Sprida kunskap och erfarenhet om biomekaniskprofilering av svenska elitsprintlöpare 

till föreningar och andra SF 

 

Aktiviteter som ska genomföras: 

Tester på tävlingar och träningar kommer genomföras året runt. Analyser av testerna på 

träning och tävling genomförs regelbundet under året. All data ska matas in i en databas som 

just nu håller på att färdigställas. Databasen planeras att vara i klar under oktober. I 

utökningen av projektet vill vi tillsammans med experthjälp skriva en rapport som på ett 

pedagogiskt sätt kan beskriva det mekaniska lagarna som finns inom sprintlöpning. Med hjälp 

av denna rapport kommer data från nuvarande projekt att bli enklare att förstå och applicera. 

Resultaten från testerna och kunskapen om biomekaniken vid sprintlöpning kan ge tränarna 

och de aktiva större kunskap om deras prestation. Kan tränarna och de aktiva förstå varför den 

aktive springer som den gör, blir det lättare att nå prestationsmålen. 
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Målgrupp: 

Projektet vänder sig till svenska sprint/häck löpare i åldern 17 år och uppåt samt deras tränare.  

Deltagare: 

X st män och X st kvinnor.  

 

Resultat/effekt 

Att kunna samla de bästa löparna och genomföra dessa tester under träning och tävling och i 

samband med detta även få igång en bra och lärande diskussion bland alla deras coacher och 

kompetenta personer från lärosätena.  Genom resultaten våga lyfta blicken från sina egna 

program och testa nya träningsmetoder och arbetssätt. Vi kommer få en bättre bild över 

skillnaden mellan träning och tävling. De kommer ge de aktiva och tränarna bra verktyg för 

att förbättra sin träning. Dessutom är av stor vikt att kunna rekrytera personal som har 

kompetens att driva liknande forskningsprojekt och har stor kunskap inom fysiologi och 

biomekanik.  

 

Budget för projektet 

Projektbudgeten syftar till att täcka kostnader för material, utrustning men även delvis täcka 

personalkostnader och resor för de som inte är anställda vid Svenska Friidrottsförbundet. 

 

Omfattning 

 

Insatser som tidigare inte varit planerade och budgeterade 

 5 

Insatser som ger stor effekt på längre sikt 

 5 

Insatser som kan betecknas som utvecklande/innovativa 

 5 

Överförbara till andra idrotter 

 4 

 

Överförbarhet till andra idrotter 

För att veta hur man ska bli snabbare så är det viktigt att göra en nulägesanalys av olika 

parametrar av löpsteget. I det idrotter där snabblöpning är en viktigt faktor kommer denna 

kunskap att vara överförbar. Exempelvis fotboll, innebandy, handboll mm. 
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10.2 Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare av studien. 

 

Hej! 

 

 

 

 

Jag heter Joar Rüdrich och studerar Idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna, jag har påbörjat 

i av att skriva min C-uppsats. Denna uppsats kommer skrivas i samarbete med Svenska 

Friidrottsförbundets Prestationscentrum i Falun.  

Uppsatsen kommer att handla om sprintlöpares olika förmågor som påverkar maximal 

löphastighet så som steglängd, markkontakt, flygitd och stegfrekvens.  

Du som får detta brev har redan gjort detta test med mig eller Torbjörn Eriksson med 

mätsystemet Optojump. För din kännedom kommer dina resultat användas anonymt.  

Du är helt anonym i studien och de sammanställda resultaten kan komma att användas i 

studien. Svarsresultaten kan komma att sammanställas i en uppsats och sedan att raderas från 

servern. I hanterandet av resultaten följer jag Forskningsetiska nämndens riktlinjer. Mer 

information om Forskningsetiska nämnden finner du i följande länk:  

http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-

namnder/forskningsetiska-namnden-fen/  

Har du frågor får du gärna höra av dig till mig via e-post. 

Stort tack för hjälpen! 

Joar Rüdrich 

Kontakt:  

h10joaru@du.se  

 

Handledare: 

Anders Henriksson 

ahk@du.se 

 

Svenska Friidrottsförbundets Prestationscentrum: 

Torbjörn Eriksson 

torbjorn.eriksson@friidrott.se 

 

http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/
http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/
mailto:h10joaru@du.se
https://d.docs.live.net/000848d64d422dd3/Skola/IH%202020/ahk@du.se
mailto:torbjorn.eriksson@friidrott.se

